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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta altera a Directiva "Quadro"1, a Directiva "Autorização"2 e a Directiva 
"Acesso"3, propostas pela Comissão em Novembro de 2007. O relator de parecer saúda as 
propostas no âmbito da iniciativa "Legislar melhor" que figuram neste pacote, às quais 
manifesta um forte apoio na sua generalidade, dada a sua grande importância para melhorar 
um verdadeiro mercado interno europeu no domínio das telecomunicações. O pacote tem por 
objectivo aumentar o investimento e a inovação nas comunicações electrónicas e os 
correspondentes benefícios para os consumidores, ou seja, visa apoiar e desenvolver um 
quadro regulamentar para a economia digital que tenha em conta a evolução futura, seja 
orientado para o mercado e explore as vantagens trazidas pela realização do mercado interno, 
à qual o relator de parecer também dá o seu firme apoio.

Embora o relator de parecer acolha favoravelmente a proposta relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e serviços e ao acesso, interligação e autorização de 
comunicações electrónicas, considera que esta ainda pode ser melhorada.

Gestão do espectro

A UE precisa de avançar rapidamente para melhores formas de gestão do espectro que 
combinem abertura, flexibilidade e harmonização. Existe uma clara necessidade de 
flexibilizar a utilização do espectro e de maximizar a eficiência. 

Uma visão "harmonizada" da gestão do espectro, que alinhasse os 27 diferentes regimes de 
gestão nacionais, contribuiria para melhorar os serviços pan-europeus e transfronteiriços. Um 
regime único de gestão do espectro presta benefícios aos utilizadores em matéria de 
tecnologia e de serviços e, consequentemente, benefícios económicos e sociais (por exemplo,
no volume de produção de equipamento normalizado, na redução dos preços e das barreiras à 
entrada de novos utilizadores). Em relação a este aspecto, deve ser dada atenção à gestão das 
frequências e ao planeamento das redes, de modo a evitar ao máximo as interferências, dado 
que a harmonização tecnologicamente neutra não consegue solucionar os problemas das
interferências.

O relator acolhe com satisfação a flexibilidade na consignação do espectro a uma tecnologia
ou serviços específicos. Permitir utilizações mais flexíveis dará origem a uma maior inovação 
e a maiores benefícios para os consumidores. No entanto, poderá ser necessário reservar 
algumas faixas para uma aplicação em toda a UE (para serviços de emergência, por exemplo), 
pelo que poderá ser necessária prudência no que respeita à neutralidade tecnológica e de 
serviços. Parece preferível, por conseguinte, uma abordagem gradual, em vez duma reforma 
revolucionária. Embora a neutralidade tecnológica dê origem a desenvolvimentos inovadores 
e tecnológicos, em benefício dos consumidores, esta deve ser complementada pelo comércio,

                                               
1 Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas (JO L 108, de 24.4.2002)
2 Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à autorização de 
redes e serviços de comunicações electrónicas (JO L 108, de 24.4.2002)
3 Directiva 2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao acesso e 
interligação de redes de comunicações electrónicas e recursos conexos (JO L 108, de 24.4.2002)
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de modo a garantir a concorrência. 

A Comissão procura adicionar o comércio do espectro baseado em mecanismos de mercado, 
com o comércio secundário e os leilões, ao "método tradicional". O comércio do espectro, por 
si só, não melhora necessariamente a flexibilidade na sua utilização. Deve, todavia, facilitar o 
acesso ao espectro e conduzir a uma utilização mais intensiva (e, consequentemente, mais 
valiosa) do mesmo. O relator apoia, por conseguinte, o estabelecimento da comercialização 
dos direitos de utilização em toda a UE para faixas seleccionadas, se estiverem garantidos os 
direitos de utilização individuais.

Novos poderes de coordenação e de regulamentação

A Comissão propõe que seja atribuído às autoridades reguladoras nacionais o poder de impor 
uma separação funcional a operadores dominantes, se tal contribuir para aumentar a 
concorrência em prol dos consumidores e criar condições equitativas para os operadores. O 
relator apoia totalmente a proposta da Comissão, reconhecendo que esta solução, embora 
possa não ser adequada em todos os Estados-Membros, deve estar à disposição das 
autoridades reguladoras nacionais.

Nos termos da presente proposta, os poderes da Comissão são alargados. A Comissão tem 
poderes para vetar designações das autoridades reguladoras nacionais que resultem em 
situações de posição dominante, para formular recomendações sobre todas as questões e para 
tomar decisões sobre números. O relator opõe-se às actuais propostas que dariam à Comissão 
esses poderes de veto.

Facilitação do acesso

O quadro regulamentar em vigor já prevê, como abordagem preferencial, a imposição do 
regime de autorização menos penalizante, ou seja, o recurso a autorizações gerais. No entanto, 
na prática, os direitos de utilização do espectro são mais frequentemente consignados através 
de direitos individuais de utilização. As propostas confirmam a abordagem da autorização 
geral e estabelecem-na como método "por defeito". Consequentemente, introduzem a 
obrigação de justificar casos em que sejam concedidos direitos individuais de utilização. Essa 
concessão pode justificar-se por ser necessário impedir interferências ou cumprir objectivos 
de interesse geral. O raciocínio subjacente a esta proposta tem duas vertentes: (i) impedir a 
utilização de licenças individuais como método de consignação quando tal não for necessário, 
reduzindo assim globalmente os obstáculos no acesso ao espectro; (ii) os progressos 
tecnológicos permitem cada vez mais a utilização colectiva do espectro. 

O relator considera que a protecção dos consumidores requer medidas reforçadas e, por 
conseguinte, propõe alterações que introduzem melhorias nas questões relativas à protecção 
dos consumidores. No que se refere aos direitos e aos poderes das autoridades reguladoras 
nacionais, a proposta define medidas adicionais em matéria de protecção dos consumidores. O 
relator procura reforçar e clarificar o papel das autoridades, a fim de lograr melhorias nas 
questões relativas à protecção dos consumidores. Acresce que, tal como foi reconhecido pela 
Comissão, o objectivo de um mercado retalhista europeu plenamente operacional ainda não 
foi atingido. Assim, são necessárias mais propostas concretas para alcançar um verdadeiro 
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mercado interno.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3 – n.º 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência. As 
autoridades reguladoras nacionais não 
procurarão obter nem aceitarão instruções 
de qualquer outro organismo relativamente 
ao desempenho quotidiano das funções que 
lhes estão atribuídas por força do direito 
nacional que transpõe o direito 
comunitário. Apenas os órgãos de recurso 
estabelecidos de acordo com o artigo 4.º ou 
os tribunais nacionais terão poderes para 
suspender ou anular as decisões das 
autoridades reguladoras nacionais.

Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade, transparência e de forma 
atempada. As autoridades reguladoras 
nacionais não procurarão obter nem 
aceitarão instruções de qualquer outro 
organismo relativamente ao desempenho 
quotidiano das funções que lhes estão 
atribuídas por força do direito nacional que 
transpõe o direito comunitário. Apenas os 
órgãos de recurso estabelecidos de acordo 
com o artigo 4.º ou os tribunais nacionais 
terão poderes para suspender ou anular as 
decisões das autoridades reguladoras 
nacionais.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a concorrência e a inovação no mercado, as autoridades reguladoras 
nacionais devem agir de forma atempada, por exemplo no que se refere às análises de 
mercado.
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Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os prazos 
para apreciação desses recursos.

Or. en

Justificação

Actualmente, os processos de recurso podem prolongar-se por vários anos, sendo então 
demasiado tarde para encontrar solução para o problema original. Impõe-se, portanto, fixar 
um prazo.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 5
Directiva 2002/21/CE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 
serviços grossistas disponibilizados aos 
seus concorrentes. As ditas empresas 
fornecerão prontamente as informações 
que lhes forem pedidas e nos prazos e com 

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 
serviços grossistas disponibilizados aos 
seus concorrentes. As ditas empresas 
fornecerão prontamente as informações 
que lhes forem pedidas e nos prazos e com 
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o grau de pormenor exigidos pela 
autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações.

o grau de pormenor exigidos pela 
autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações, garantindo 
simultaneamente o sigilo comercial, em 
conformidade com o direito comunitário e 
nacional.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando com a 
Comissão e com a Autoridade com vista a 
garantir a aplicação coerente, em todos os 
Estados-Membros, das disposições da 
presente directiva e das directivas 
específicas. Para esse efeito, trabalharão, 
concretamente, com a Comissão e com a 
Autoridade para identificar os tipos de 
instrumentos e remédios mais adequados 
para resolver determinados tipos de 
situações existentes no mercado.

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando com a 
Comissão e com a Autoridade de forma
transparente com vista a garantir a 
aplicação coerente, em todos os Estados-
Membros, das disposições da presente 
directiva e das directivas específicas. Para 
esse efeito, trabalharão, concretamente, 
com a Comissão e com a Autoridade para 
identificar os tipos de instrumentos e 
remédios mais adequados para resolver 
determinados tipos de situações existentes 
no mercado.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Caso um projecto de medida tenha sido 
alterado em conformidade com o n.º 6, a 
Comissão pode tomar uma decisão 
exigindo à autoridade reguladora 
nacional que imponha uma obrigação 
específica nos termos dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal) 
num dado prazo. 
Ao fazê-lo, a Comissão visará os mesmos 
objectivos políticos que os estabelecidos 
para as autoridades reguladoras 
nacionais no artigo 8.º. A Comissão terá 
na máxima conta o parecer da 
Autoridade, formulado em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento 
[.…/CE], em particular na elaboração dos 
pormenores da ou das obrigações a impor.

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de melhorar a coerência, sem alterar o delicado equilíbrio institucional de poderes nem 
minar os critérios de subsidiariedade contidos no regulamento, a Comissão deverá
desempenhar um papel de árbitro e não de juiz.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No n.º 2, a alínea c) passa a ter a 
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seguinte redacção:
"c) Encorajando e facilitando
investimentos em infra-estruturas 
eficientes e orientados para o mercado e 
promovendo a inovação; e"

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media. 

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir:

a) o cumprimento de um objectivo de 
interesse geral em conformidade com o 
direito comunitário, como a salvaguarda da 
vida humana, a promoção da coesão social, 
regional ou territorial; 
b) o evitar de utilizações ineficientes das 
radiofrequências; ou

c) como definida na legislação nacional 
conforme com o direito comunitário, a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes e
proporcionadas.

As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes,
proporcionadas e com base em critérios 
não discriminatórios.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 17
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, poderá emitir uma 
decisão que designe uma ou mais 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo no mercado em causa e 
imponha uma ou mais obrigações 
específicas ao abrigo dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal). 
Ao fazê-lo, a Comissão perseguirá os 
objectivos políticos enunciados no artigo 
8.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A fim de melhorar a coerência, sem alterar o delicado equilíbrio institucional de poderes nem
minar os critérios de subsidiariedade contidos no regulamento, a Comissão deverá
desempenhar um papel de árbitro e não de juiz.


